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Zoals u weet zijn zes scholen in Alblasserwaard-West sinds 1 januari 2017
officieel gefuseerd binnen de nieuwe
schoolvereniging Scholen met de Bijbel
Alblasserwaard. Als u kunt instemmen
met de grondslag en het doel van de
vereniging, dan kunt u lid worden
(inschrijfformulieren zijn op school verkrijgbaar).
Ondertussen zijn de directeuren in de
achterliggende maanden hard aan het
werk geweest om dingen op elkaar af
te stemmen binnen die nieuwe scholengroep. Eén van de ‘producten’ is het
nieuwe strategisch beleidsplan voor de komende jaren.
Ook hebben we voor onze scholen een nieuwe ‘voernaam’:
Karakter (dat klinkt beter dan de lange naam, of een afkorting).
En om onszelf ‘op de kaart te zetten’ is op donderdag 26 april de
officiële start van Karakter. De ouders krijgen dan een klein boekje
met informatie over de zes scholen die horen bij Karakter en de
kinderen krijgen een flyer over hun eigen school én de vijf collegascholen.
De leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder nemen elk
een school voor hun rekening, zodat op alle zes de scholen tegelijk
de kick-off gepland is. We maken er een klein feestje van!
Wie wil aansluiten is welkom v.a. 14.30u op het plein!

* woensdag 11 april
Schoolvoetbal

S c h o o lv o e t b a l

* 16-19 april Spreekw eek
* 17-18-19 april Eindtoets 8
* 20 april Koningsspelen
* 26 april Kick Off Karakter
* 27 april-13 mei M eivakantie

Opbrengst Goede doelen
12 maart
19 maart
26 maart

Op woensdag 4 april gaat de bal weer rollen op de
voetbalvelden van VVAC. Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi tussen de basisscholen in de voormalige gemeente Graafstroom. Teams van de
Eben-Haëzerschool doen mee aan het toernooi bij
de meisjes en bij de jongens.





Data:
woensdag 4 april vanaf 18.30 uur (jongens)
donderdag 5 april vanaf 18.30 uur (meisjes)
woensdag 11 april vanaf 18.30 uur (jongens)

Pagina 2

Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.n

EHBO examen gr.8
Op dinsdag 10 april
staat het EHBO examen van groep 8 op
het programma. We
hopen dat de kinderen
voldoende weten om
allemaal het diploma
te halen. Succes!

NieuwWintertijd
schoolmeubilair
De afgelopen maanden hebben
we ons intern gebogen over de
aanschaf van nieuw meubilair
voor onze leerlingen in de groepen 3 t/m 8. Bij de grote renovatie in de voorbije zomervakantie
is deze vervanging niet doorgevoerd en dat gaat daarom komende zomer gebeuren. Bij deze
aanschaf zullen we terdege rekening moeten houden met een krimpende school en daarom zullen we het nieuwe meubilair gaan integreren in het oude. De komende jaren zullen in groepen dus oud en
nieuw meubilair naast elkaar in gebruik zijn. Dat is niet ideaal, maar
we kunnen niet anders dan de nieuwe aanschaf baseren op de
schoolbevolking over ca. 4 jaar. Daarnaast kiezen we meubilair wat
op een andere school binnen ‘Karakter’ al in gebruik is, waardoor
meubilair uitwisselbaar wordt.

Koningsspelen
Formulieren
Toestemming
publicatie foto’s en
video’s
Enkele weken geleden
heeft u een brief ontvangen, waarin gevraagd is om toestemming voor publicatie
van beeldmateriaal
van uw kind.
We hebben inmiddels
van 46 leerlingen een
reactie binnen. Dat betekent dat we nog niet
op de helft zijn. Voor
degenen die nog niet
hebben gereageerd
sturen we u de brief
nogmaals toe. De
nieuwe privacywetgeving gaat eind mei
2018 in.

Ook dit jaar doet onze school mee aan de Koningsspelen. We beginnen vrijdagmorgen 20 april in de groepen met het Koningsontbijt verzorgd door onze onvolprezen ouderraadsleden en zingen
daarna het jaarlijkse koningsspelenlied.
De organisatie van de spelen van de groepen 1 t/m 5 wordt verzorgd door de leden van de ouderraad. Deze spelen vinden plaats
op het schoolplein.
De groepen 6 t/m 8 regelen
elk jaar een eigen programma.
Op dit moment is dat programma nog niet bekend, maar de
kinderen van deze groepen horen dat tijdig.

NIEUWSFLITSEN
Gevonden voorwerpen
__________________
Het aantal gevonden
voorwerpen neemt weer
aardig toe.
Kijkt u er af en toe ook
naar?
Spullen die langdurig blijven liggen, worden t.z.t.
naar een kledingcontainer gebracht.

Eindtoets
Basisonderwijs
__________________
Op 17-18-19 april maakt
groep 8 de Eindtoets. De
nieuwe scholen zijn inmiddels uitgekozen en deze toets is daar niet meer
beslissend voor. Maar
groep 8 doet natuurlijk
wel hun uiterste best!

Verkeersexamen
___________________
Op donderdag 5 april is
het verkeersexamen van
groep 7.
In Bleskensgraaf is eerst
het praktijk gedeelte,
daarna wordt in de klas
het schriftelijke examen
gemaakt.
We gaan ervan uit dat
100% gaat slagen.

